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Vinterträffen 1/12 1983

Hej alla!
Detta blir det sista ”Från
bryggan”. Beslut har fattats att
upplösa Viggenklubben vilket
är sorgligt men nödvändigt då
inga orkar driva den vidare.
Men den verksamhet som klubben haft under 48 år kommer
att leva vidare.
Föreningen Klassbåtar och
Sjöhistoriska museet förvaltar
det arbete som många klubbmedlemmar under åren aktivt
eller passivt bidragit med.
Tack alla för ert stöd till Viggenklubben! Förhoppningen är
att vi ändå kommer vara viggenvänner på sjön framöver.
K-G Sabel i Potentilla

Och det här blir det sista "Skepp
O´Hoj!" från er "Red. som nu har
pusslat ihop det sista numret av
ViggenBladet och bommat igen
redaktionsdörren.
Det har varit trettio roliga år
med VB, även om jag morrat lite
emellanåt när det varit glest med
något nytt i inkorgen.
Så det har ju blivit en och annan repris under resans gång och
det här sista numret är inget undantag, det finns några med även
nu. (Med lite tur är det kanske
något som just du inte har stött
på tidigare).
Därmed är det dags att runda
av, med God Jul & Gott Nytt År!
Alf


Med många kulörta lyktor
Med många kulörta lyktor
jag gick mej i världen ut.
De slocknade — ljudlöst och
oförmärkt,
och så tog det vackra slut.
Jag stannade — högst förlägen,
— allt hade ju mist sin glans!
Men nu har jag gått på vägen,
som kommer från Ingenstans
och ringlar till Ingenstädes, i
många de långa år
förutan kulörta lyktor. Det är
ganska svårt — men det går.
Som gammal Viggenseglare,
sedan 1980 för att vara precis,
slår det mig nu när vi gemensamt
beslutat upplösa Viggenklubben,
att det finns poetiska likheter med
Nils Ferlins eftertänksamma tillbakablick på livet, i dikten ”Med
många kulörta lyktor”.
Man startar med många ljusa
tankar och förhoppningar, men det
blir inte alltid riktigt så bra som
man hoppats och trott, åtminstone
inte i längden. Visst kommer många
höjdpunkter/”kulörta lyktor” om
man så vill, men ofta finner man
ändå successivt att man befinner
sig på ett sluttande plan som, trots
mångas ansträngningar, ändå inte
vill räta upp sig.
Låter liknelsen kryptisk?
Låt mig citera dikten med
rubrik enligt ovan. Dikten har
förtjänstfullt tonsatts av Gösta Linderholm, och finns med
på LP:n "In kommer Gösta."
Rekommenderas varmt.


Så tycker jag det har varit i
Viggenklubben. Helt fantastiskt på
’80-’90-talen, med frekventa aktivi
- teter och träffar. (Och det var ändå
”before Carola”, vår egen stjärna,
som bidrog med musicerande och
textförfattande!). Vintertid träffar
inomhus, på t ex Vasavarvet, Brygghuset eller hos något företag eller
organisation. Sommartid träffar i
skärgården, ofta både pingst, midsommar och augustikräftor.
Nils
Ferlin

För att inte tala om eskadrar,
som erbjudit tryggt omhändertagande för både rutinerad som
nybörjare. Själv hade jag gått
seglarkurs en (1) vecka innan jag
begick min första eskader runt
Gotland 1980. Strapatsrikt och
väldigt lärorikt! Sedan blev det
ytterligare 9 eskadrar, bl a 2 till
Hangö och 1 till Åland.
Även om Viggenklubben inte
längre existerar, så bär vi med
oss många minnen. Några av oss
gjorde på 1990-talet ett försök att
skildra ”Viggenklubben i ord och
bild”, genom ett ljudsatt bildband;
ett kassettband och en låda med
30-40 diabilder. Ett ”pling” styrde
bildväxlingen. Vi illustrerade t ex
bild med kast av räddningslina
med plaskande i ett välfyllt badkar!
Fler ljudeffekter förekom, men
mitt minne sviker nu. Bildbandet
skickades ut på ”Grand Tour” till
regionerna, men dessvärre skedde
det som ofta blir fallet, att ”klåfinger” kan inte låta bli att ”förbättra” efter eget huvud. ”Det blir ju
så mycket bättre om man ersätter
någon bild med en dito från vår
egen region”, eller? Att bild och
ljud inte längre matchade struntade man uppenbarligen i. När
materialet återkom till styrelsen
var det i princip oanvändbart.
Kassettbandet var borta, kanske
förvandlat till sallad i en kass
kassettspelare, vad vet jag? Och
kassettlådan var till stor del oigenkännlig. Arbetet att någotsånär

återställa originalet har hittills känts
oöverstigligt, men vem vet, det
kanske sker någon gång i framtiden.
Svårast är kanske att ersätta bortplockade diabilder med likvärdiga
som matchar speakertexten. Den
sistnämnda finns nämligen kvar
som mastertape!
Det kommer onekligen att kännas tomt när klubben inte längre
finns. Jag har ju varit redaktör i 5
år, vilket jag tyckte var en slitsam
period, men det var före datorernas
intåg, då skrivmaskin och fysiskt
”klipp och klistra” gällde. Men det
kan ändå inte mäta sig med Alf
Bengtssons oslagbara 30 år som
redaktör och ansvarig utgivare,
även om jag varit biträdande samma
tid. 24 år var jag aktiv i Tekniska
Kommittén. Nu avslutar jag genom
att vara sekreterare i den sista styrelsen, som också i ”sorgearbetet”
sätter slutpunkt genom att ta hand
om kvarlåtenskapen. Vårt fysiska
arv i form av pappersdokument,
kappseglingspriser, klubbvimpel,
klubbnål m. m. kommer att överlämnas till Sjöhistoriska museet,
medan ett digitalt arv kommer att
finnas tillgängligt på Klassbåtar.se.
Stöd gärna den föreningen! Enskild
medlem betalar bara 20 kr per år.
Även om vi nu får nöja oss med
att ”gå på vägen som kommer från
Ingenstans, och ringlar till Ingenstädes”, så tänk på att upprätthålla
gamla viggenkontakter och bidra
till att Viggen fortlever genom
Klassbåtar.
Harald i 1103 Costa Jourtan


Viggenklubbens Arkiv

Den 8 juni 2016
fanns nedanstående
att läsa i FB-gruppen
Viggenklubben:
Sitter i gästhamnen på Utö och
sänder både en och två varma tankar till
Sjöräddningssällskapet och särskilt till
besättningen på sjöräddaren Björn Christer
från Dalarö som i morse tillsammans med
besättning på amfibiebataljonens stridsbåt
90 gick ut och räddade oss och vår båt frk
Julie.
Vi hade missbedömt hur mycket
vindomslaget skulle påverka vår
nattankringsplats. I hård kuling slet sig
ankaret och vi drev mot klipporna. Lyckades
behålla lugnet, på med kläder, mobil, nödsäck,
Foto K-G
Sabel under armen och försöka ta
hunden
i flytväst
sig i land. Det gjorde ont att stå på land och
se frk. Julie närma sig klipporna, det enda
vi kunde göra var att försöka hålla emot i
bergsförtöjningarna, men man är liten och
svag mot vind och vågor.
17 minuter efter mitt nödanrop till Sweden
Resque (112) girar stridsbåt 90 in i vår vik,
strax efter kommer sjöräddare Björn Christer,
jag tror jag grät av lättnad!
Så proffsiga, så trevliga och de lyckades
dra vår fortfarande hela (tack för extra
springar och natoövning i närheten - de kom
snabbt!).
Vi bogserades i hård sjö bort mot lugnare
vatten, fick kaffe, hjälp att lägga till, koll av
båten och medkänsla! Efter någon timme
kände vi oss trygga nog att gå mot Utö och
nu njuter vi av lugnet vid en brygga.
Så glada för att vi valt att vara medlemmar
i Sjöräddingssällskapet och till alla er som
också är det, tack!
För oss kom ert stöd till nytta idag, tack!
(Och om någon inte är medlem, gå med
direkt, de gör ett fantastiskt jobb!)
Fia Cederlund med Robert Grönlund


Tänkvärt!

Idö gästhamn, foto Lars Fredriksson

Bild och larmrapport från
Sjöräddningssällskapets hemsida:

Segelbåt slår mot land

Segelbåten draggade och slog snabbt
emot land! 2 Stridsbåtar var snabbt på
plats och kunde bogsera ut segelbåten
från land och hämta besättningsmedlem
plus Hund från land! Rescue Björn
Christer tog över bogseringen och lastade
besättning ombord och kunde bogsera
båten till säker hamn!

Allt material i Arkivet är publikt öppet. Det går att nå
Arkivet på www.klassbatar.se genom att i menyn välja
Båttyp och ange Albin Vigg eller Karlskrona Vigg.
Mvh Gunnar



Ho
År

Det är väl aldrig
fel att veta vad
som är vad på
din båt ?
Hunden heter Viggo




Årsmötet 2021

Klubbens årsmöte blev inte bara
det senaste, utan även det sista, inte
oväntat. Som framgår av protokoll
på annan plats i detta VB beslutade
årsmötet enhälligt om upplösning av
Viggenklubben.
Nu återstår för Verkställande Utskottet att slutföra sorgearbetet rent
praktiskt. Vi hoppas att det går snabbt
och utan komplikationer.
Årsmötet avhölls i Näsbyvikens
Båtsällskaps (NBS) klubblokal, dit
sammanlagt 14 personer letat sig.
Deltagarnas genomsnittsålder var
absolut 70+, ett påtagligt bevis för att
återväxten i klubben uteblivit.
Vi har helt enkelt saknat yngre
medlemmar som varit intresserade
av traditionella klubbaktiviteter. Det
kan finnas många orsaker till detta,
inte minst vår digitaliserade tillvaro.
”Nätet” med sina sociala medier, FB
med flera, tillfredsställer nog mångas
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behov av kontakt(er), utan krav på
motprestation och fysisk närvaro.
Inte så lite ego-trippat, skulle jag vilja
säga. Tänk bara på alla selfies som
produceras!
Efter det egentliga mötet bjöd
klubben på förtäring, som med bravur
tillretts av Mait Tidner, med assistans
av maken Gunnar.
Härlig gravad lax och saftig marinerad rostbiff smakade mums, avrundat med bröd och ostbricka och kaffe
med liten glassbit. Några Viggensånger
avsjöngs också, även om forna tiders
känsla inte riktigt infann sig.
Då blev det lite muntrare i eftersnacket då många gemensamma minnen från eskadrar och träffar drogs
fram ur minnenas garderober. Klockan
hann väl bli gott och väl 20 innan vi
bröt upp.
Eder siste sekreterare och
VB-medarbetare
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Om postbefordran - förr och nu...

I Sverige där postens befordran
sedan 1636 var en skyldighet för
vissa bönder, uppstod frågan om
att även befordra passagerare på
allvar först i början av 1800-talet
och då i kombination med frågan
om att få postföringen avförd från
jordbruket. Detta främst på grund
av att subventionerade persontransporter redan ombesörjdes genom
skjutsväsendet.
1831 var starten för en diligensrörelse i postverkets regi. Denna
gick under namnet Paketposten och
trafikerade linjen Stockholm–Ystad
sedermera utsträckt till Malmö och
Helsingborg. På grund av olönsamhet drogs emellertid linjen in redan
1835.
Istället föredrog postverket att
anlita den enskild diligenstrafik
som delvis var understödd av
statsmedel och som uppehölls från
1830- talet.
Först 1850 återupptogs, till en
början försöksvis, postverket en egen
diligenstrafik som efter hand utvidgades och under 1860-talet nådde
sin storhetstid. Därefter inleddes en
successiv minskning, efter hand som
järnvägsnätet utsträcktes.
Ännu år 1867 tillryggalades cirka
60 procent av all post per landsväg
med postdiligens.
Fler personer än två per häst
fick inte medföras, dock kunde om
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de resande så medgav ett barn av
högst sex års ålder få följa med mot
halv avgift.
Med diligenserna befordrades
förutom passagerare och brev även
paket. Hastigheten beräknades i
allmänhet till en mil på en timme
och 15–20 minuter. Medan på kontinentens stora postvägar diligenser,
förspända med fyra eller fem,
ända till sex hästar, var en vanlig
företeelse, hade svenska diligenser
endast undantagsvis fler än två à
tre hästar:
Den sista svenska postdiligensen
gick på linjen Göteborg–Kungsbacka–Varberg vilken drogs in samtidigt
med att post började befordras den 1
september 1888 på järnvägssträckan
Göteborg–Varberg.
Diligenstrafiken hade då reducerats till en obetydlighet. Postverkets
inkomst av sålda diligensbiljetter
1888 utgjorde sammanlagt 441
kronor 60 öre. I avseende på diligensernas konstruktion skilde man
mellan kupéer, med plats inuti
vagnen för fyra, och kalescher med
plats för två personer. År 1893 fanns
i postverkets vagnpark tjugo kupéer
och 45 kalescher. Med undantag
av en kupé och en kalesch, vilka
skulle införlivas med ett blivande
postmuseum, såldes de övriga 44
kalescherna till Arméförvaltningen.
(Detta om förr)

Och här lite om nu:
Diligenserna har numera ersatts av
motordrivna blå fordon på fyra hjul
för distributionen av brev och paket.
Paket verkar vara lättare att hantera
än brev; beställer man varor från en
leverantör så brukar ett paket finnas
på ett utlämningsställe nära mig på
ett par dagar.

Brev verkar svårare att hantera
numera, det jag minns från förr (när
postkillarna hade gula cyklar) att ett
brev kom fram dagen (oavsett från
var i landet det skickats) efter att det
postats gäller inte längre.
Men man kan
ju inte få allt . . .
Red.

Att "skita i det blå skåpet" är ett
svenskt idiomatiskt uttryck med betydelsen att göra bort sig eller att gå
för långt.
Uttrycket har gjorts känt genom filmen Göta kanal från 1981 när Janne
Loffe Carlsson säger ”nu har dom skitit
i det blå skåpet, nu är det krig!” då
han upptäcker att båten Carina blivit
av med en propeller. Han använde
samma replik på film många år tidigare, i filmen ”47:an Löken blåser på”
från 1972.
Janne Carlssons rollfigur 69:an
säger detta till furir Fransson, när
denne av misstag har låst in en polsk
officer i arresten.
Janne Carlsson har berättat att han

hämtat uttrycket av sin far, plåtslagarmästaren Carlsson i Eskilstuna. Fadern
använde sig ofta av uttrycket när den
unge Janne betett sig illa.[3]
Möjligen kommer uttrycket från de
finskåp där fina linnen, silverbestick
och glas förvarades. Dessa skåp var
oftast blåmålade efter att färgämnet
Berlinerblått började massframställas
vid 1800-talets inledning och allmogen
fick råd att måla med blått.
Blått ansågs, kanske på grund av
nyhetens behag, vara lite finare än de
tidigare så vanliga färgerna rödbrunt
och ockra. Skulle någon få för sig att
nyttja detta skåp som pottskåp skulle
man verkligen ha gjort bort sig och
gått för långt.
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En god vän överger man inte
Så skrev Tore Hallén i DN:s
båtbilaga härförleden.* Det har ju
bevars varit båtmässa igen, och det
brukar sätta sina spår i dagspressen. Som framgår av rubriken var
dock den här artikeln ingen lovsång
till dagens nyskapelser, utan den
handlade fastmer om tips för underhåll av KLENODEN. och Viggen
och Viggenklubben fick t o m lite
gratisreklam. Vi citerar:
"Om man har några känslor i
kroppen, så överger man inte en
god vän, särskilt inte om det är
en båt. Vad har man inte upplevt
tillsammans med sin båt under
gångna år?
Sälja för att köpa nytt är en dålig
affär på den köpares marknad som
råder idag. Nyköp av båt behövs
inte för att man ska få ta del av de
senaste framstegen och bekvämligheterna.
Till att börja med - hör med klubben! Viggenklubben har en pärm
med hundratals tekniska tips för
just Viggen, och liknande idéförråd
finns hos andra klubbar.
Det var ju trevligt. Utöver en del

underhållstips så berättar artikeln
också om ombyggnader och förbättringar. Så t ex hade en skeppsbyggnadsingenjör vid namn Conrad Luttrop köpt en gammal Vega för 59
tusen kronor, byggt om den för 60
tusen, och därmed fått en båt med helt
andra seglingsegenskaper än Vegan.
&quot; Ny, högre rigg med större
storsegel samt ett utanpåliggande
roder (modifierat Maxi 68) tillhörde
nyheterna. Enligt uppgift blev båten
mindre lovgirig och snabbare på kryssen. Men en så häftig omdaning ska
man naturligtvis inte göra på t ex en
Vigg eller IF eller H-båt som seglar
bra kommenterar Tore Hallén. Jag
undrar vad ägare till Vega i originalskick gillar den passningen....
Dessutom är ombyggnaden
naturligtvis helförbjuden enligt
klassreglerna.
Alltnog lär ombyggnadsprojektet
av Vegan ha beskrivits utförligt i fyra
nummer av Vi Båtägare&quot; så den
intresserade kan ju skaffa sig en egen
uppfattning om det hela.
(*Detta var våren 1983,
red:s anmärkning.)

Och om du råkar ha flera vänner - var rädd om dem alla!
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Ur VB:s historiska materiallager hämtar vi
från år 1980 nedanstående konsumentupplysning.
Kom sedan och säg att det ”inte var bättre förr”!
RIKTPRISLISTA FöR VIGGEN
Såsom vi utlovade i höstas kommer
här en ny riktprislista för Viggen och vissa
tillbehör. Prislistan skall ge en anvisning
om vilket pris du vid utannonsering bör
sätta på din Vigg. Syftet är givetvis att försöka hålla upp 2:a handsvärdet eftersom
man tyvärr kan konstatera att priserna
på Viggar har sjunkit till en nivå som vid
en jämförelse med andra båtar i samma
storleksklass inte är motiverade Vi har
erfarit att även försäljare av begagnade
båtar delar denna uppfattning.
Pris för standardbåt inkl ankare och
fendertar:
Karlskronaviggen
Årsmodell 196571
från
38 000 kr
Albinviggen		
”
1971
”
42 000 kr
”		
”
1972
”
43 000 kr
”		
”
1973
”
44 500 kr

”
”
”
”

”		
46 000 kr
”		
48 000 kr
”		
49 500 kr
”		
51 500 kr

”

1974

”

1975

”

1976

”

1977

Tillbehör
Spinnaker med utrustning efter ca 3
säsonger1 500 kr
Genua 1 000 kr
Kicktalja 100 kr
Spirbom 300 kr
Sprayhood 300 kr
Segelkapell 200 kr
Bomtält 500 kr
Bord 100 kr
De angivna priserna är mycket konkurrenskraftiga, och vi tycker därför att det
är onödigt att sälja billigare. Men varför
ska man egentligen sälja sin Vigg??
/ Tomas Berggren

Red.

Erbjudande
Som framgår av protokoll från årsmötet

är intresserad måste själv anmäla sig via info@

erbjuds alla i Sverige bosatta klubbmedlemmar

klassbatar.se och uppge namn och kontaktupp-

GRATIS medlemskap i Föreningen Klassbåtar un-

gifter, gärna både telefon och epost. Obs att det

der 2022. Medlemskap ger tillgång till bl a hittills

i årsmötesprotokollet står att anmälan görs till

lösenordskyddat material. Av formella skäl kan vi

Verkställande Utskottet, men det är alltså ändrat.

inte göra en kollektiv anslutning, utan den som

Red.
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Foto Red.

Manusstopp
blir det inga fler . . .
Redaktion
Alf Bengtsson (ansvarig utgivare)
Harald Akselsson
WEBMASTER
Gunnar Tidner
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Hällbygatan 11, 752 19 Uppsala
e-post: a.georg.bengtsson@gmail.com

070-628 87 92

Hasselbacken 15, 194 38 Uppl. Väsby
e-post: jourtan@outlook.com

08-590 802 98

e-post: gunnar@tidner.se
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